
Category Question Answer

1 กฏพืน้ฐาน ล าดบัของการวางเด็คและแสดงการด์ลดีเดอรส์ามารถท าไดต้ามใจชอบใชห่รอืไม่ หลงัจากทัง้สองฝ่ายวางเด็คลงบนโตะ๊แลว้ค่อยใหท้ัง้สองฝ่ายแสดงลดีเดอรก์ารด์พรอ้มกนั

2 กฏพืน้ฐาน ล าดบัการวางไลฟ์มกีารก าหนดรูปแบบตายตวัหรอืไม่ เมือ่ท าการวางไลฟ์ในชว่งเร ิม่เกม ตอ้งน าการด์ใบบนสดุของเด็คไปวางไวใ้บลา่งสดุของไลฟ์

3 กฏพืน้ฐาน หากคาแรกเตอรถ์ูกท าใหพ้าวเวอร ์0 หรอืต ่ากวา่ ดว้ยความสามารถต่างๆจะเกดิอะไรขึน้ คาแรกเตอรน้ั์นจะยงัคงอยู่บนสนามในสภาพพาวเวอร ์0 หรอืต ่ากวา่

4 กฏพืน้ฐาน
ในชว่งเมนเฟส เราสามารถยา้ย ดง้!! ทีก่ าลงัตดิอยู่บนคาแรกเตอรต์วัหน่ึงไปใหอ้กีตวัหน่ึงได ้
หรอืไม่

ไม่สามารถยา้ยได ้

5 กฏพืน้ฐาน เราสามารถสง่ สเตจการด์ ใบใหม่ลงสนามในสภาพทีเ่ราม ีสเตจการด์ อยู่แลว้ไดห้รอืไม่
สามารถท าได ้ในกรณีน้ันเราตอ้งแสดงสเตจการด์ใบใหม่ทีจ่ะท าการสง่ลงสนาม, จา่ยคอสต,์ น าสเตจการด์ใบ
เกา่ลงแทรช, และน าสเตจการด์ใบใหม่ลงสนามในสเตจแอเรยี

6 กฏพืน้ฐาน มกีารจ ากดัจ านวนการด์บนมอืสงูสดุหรอืไม่ ไม่จ ากดั

7 กฏพืน้ฐาน หากคาแรกเตอรท์ีม่พีาวเวอร ์6000 โดนความสามารถทีท่ าใหพ้าวเวอร ์-10000 จะเป็นอยา่งไร คาแรกเตอรน้ั์นจะมพีาวเวอรเ์ป็น -4000

8 กฏพืน้ฐาน หากคาแรกเตอรท์ีใ่นขณะน้ันมพีาวเวอร ์-4000 ถูกใสด่ง้!!การด์เขา้ไป  1 ใบ จะเป็นอยา่งไร คาแรกเตอรน้ั์นจะมพีาวเวอรเ์ป็น -3000

9 กฏพืน้ฐาน สามารถท าใหค้อสตข์องคาแรกเตอรต์ ่ากวา่ 0 ไดห้รอืไม่ ไม่ได ้หากคอสตข์องคาแรกเตอรต์ ่ากวา่ 0  จะถูกนับวา่เป็นคอสต ์0

10 กฏพืน้ฐาน
หากมคีาแรกเตอรบ์นสนามทีโ่ดนลดคอสต ์จากน้ันถูกน ากลบัขึน้มอืเรา เราจะสามารถเลน่คา
แรกเตอรใ์บน้ันดว้ยค่าคอสตท์ีถู่กลดไปแลว้ไดห้รอืไม่

ไม่สามารถท าได ้ เมือ่คาแรกเตอรท์ีไ่ดร้บัผลกระทบของความสามารถบางอยา่งถูกน าไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ ผลทีเ่คย
ไดร้บัจากพืน้ทีเ่ดมิน้ันจะหายไป

11 กฏพืน้ฐาน
ความสามารถทีร่ะบวุา่ [ม ี"XX" รวมอยู่ในคุณสมบตั]ิ จะนับรวม "อดตีXX" และ "พนัธมติร
XX" ดว้ยหรอืไม่

ใช ่จะนับดว้ย

12 กฏพืน้ฐาน สามารถใชง้านการด์ทีม่คีอสต ์0 ในขณะทีเ่ราไม่ม ีดง้!!การด์ ในคอสตแ์อเรยีเลยไดห้รอืไม่ สามารถท าได ้

13 กฏพืน้ฐาน
ในชว่งรเีฟรชเฟส เราสามารถเลอืกทีจ่ะไม่น า ดง้!!การด์ กลบัไป แต่ใหต้ดิอยู่กบัคาแรกเตอร ์
แบบน้ันไปไดห้รอืไม่

ไม่ได ้ตอ้งน า ดง้!!การด์ กลบัไปทีค่อสตแ์อเรยีเทา่น้ัน

14 กฏพืน้ฐาน
หากคาแรกเตอรท์ีส่ ั่งโจมตหีรอืทีถู่กโจมต ีถูกน าไปยงัโซนอืน่จากความสามารถต่างๆในชว่ง 
[แอทแทคสเตป],[บล็อกสเตป],[เคานเ์ตอรส์เตป]จะเกดิอะไรขึน้

ในชว่งจบสเตปทกุสเตป หากคาแรกเตอรท์ีส่ ั่งโจมตหีรอืทีถู่กโจมตถีูกน าไปยงัโซนอืน่ จะไม่ท าการเขา้สู่สเตป
ถดัไปและจบแบทเทลิแต่เพยีงเทา่น้ัน

15 กฏพืน้ฐาน
หากคาแรกเตอรข์องเราทีม่ ีพาวเวอร-์2000 ท าการต่อสูก้บัคาแรกเตอรค์ู่แขง่ทีม่ ีพาวเวอร-์
2000 ผลจะเป็นเชน่ไร

คาแรกเตอรข์องเราทีม่พีาวเวอร-์2000 จะชนะ และคาแรกเตอรข์องคู่แขง่จะถูกKO และในกรณีเดยีวกนั หาก
เป้าหมายการโจมตเีป็นลดีเดอรท์ีม่ ีพาวเวอร-์2000 คู่แขง่ก็จะไดร้บัความเสยีหาย 1 แดเมจ

16 กฏพืน้ฐาน
เมือ่เราใชค้าแรกเตอรท์ีม่พีาวเวอร ์0 โจมตใีสค่าแรกเตอรท์ีม่พีาวเวอร ์0 และชนะการต่อสูน้ั้น
 คาแรกเตอรน้ั์นของคู่ต่อสูจ้ะถูก KO ใชห่รอืไม่

ใช ่คาแรกเตอรข์องคู่ต่อสูจ้ะถูก KO

17 คยีเ์วริด์
ความสามารถ [ดง้!! xO] หากม ีดง้!!การด์ ทีต่ดิอยู่มากกวา่จ านวนทีร่ะบไุว ้จะสามารถสั่งใช ้
งานไดห้รอืไม่

สามารถสั่งใชง้านได ้

18 คยีเ์วริด์
เราสามารถน า ดง้!!การด์ ทีต่ดิอยู่บนคาแรกเตอรห์รอืลดีเดอรก์ลบั ดง้!!เด็ค เพือ่ใช ้
ความสามารถ [ดง้!!-X] ไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้เราสามารถเลอืก ดง้!!การด์ บนสนามเราไม่วา่จะเป็นบนลดีเดอรแ์อเรยี, สเตจแอเรยี, คาแรกเตอร ์
แอเรยี, คอสตแ์อเรยี เพือ่น ากลบั ดง้!!เด็ค ได ้

19 คยีเ์วริด์ สามารถสั่งใชง้านความสามารถ [เคานเ์ตอร+์1000] ของคาแรกเตอรบ์นสนามไดห้รอืไม่ ไม่ได ้ความสามารถ [เคานเ์ตอร]์ ตอ้งถูกสั่งใชง้านจากบนมอืเทา่น้ัน

20 คยีเ์วริด์
เราสามารถใชค้วามสามารถ เคานเ์ตอร ์ทีม่กีารเพิม่ พาวเวอร ์เลอืกเพิม่ใหก้บัการด์ทีไ่ม่ได ้
ก าลงัถูกโจมตไีดห้รอืไม่

สามารถท าได ้แต่ผลการเพิม่พลงัน้ันจะอยู่จนจบการต่อสูใ้นปัจจบุนัเทา่น้ัน

21 คยีเ์วริด์ การใชง้านความสามารถ เคานเ์ตอร ์ของคาแรกเตอรต์อ้งจา่ยคอสตห์รอืไม่ ไม่ การใชง้านความสามารถ เคานเ์ตอร ์ของคาแรกเตอรไ์ม่จ าเป็นตอ้งจา่ยคอสต ์

22 คยีเ์วริด์ เราสามารถใช ้[เคานเ์ตอร]์ ของอเีวนตก์ารด์ในเมนเฟสเราไดห้รอืไม่ ไม่สามารถท าได ้[เคานเ์ตอร]์ ของอเีวนตก์ารด์จะตอ้งใชใ้นชว่งเคานเ์ตอรส์เตปในเทริน์คู่แขง่เทา่น้ัน

23 คยีเ์วริด์
หากเราควบคุมคาแรกเตอรอ์ยู่แลว้ 5 ตวั และสง่คาแรกเตอรใ์หม่ลงไปเพิม่ ความสามารถ [เมือ่
ถูกKO] ของคาแรกเตอรต์วัเกา่ทีถู่กเลอืกสง่ลงแทรชจะท างานหรอืไม่

ไม่ คาแรกเตอรท์ีถู่กสง่ลงแทรชดว้ยกรณีนีจ้ะไม่นับวา่ถูก KO แต่เป็นการจะถูกสง่ลงแทรชโดยตรง

24 คยีเ์วริด์
ความสามารถ [เมือ่ถูก KO]  จะท างานเมือ่คาแรกเตอรท์ีม่คีวามสามารถน้ันถูก KO หรอืเมือ่
คาแรกเตอรท์ีม่คีวามสามารถน้ันท าการ KO คาแรกเตอรค์ู่แขง่ได ้

เป็นความสามารถทีท่ างานเมือ่คาแรกเตอรท์ีม่น้ัีนถูกKO. ความสามารถนีจ้ะไม่ท างานเมือ่คาแรกเตอรท์ีม่ี
ความสามารถนีท้ าการ KO คาแรกเตอรค์ู่แขง่ได ้

25 คยีเ์วริด์
เราสามารถใชค้วามสามารถ [เทริน์ละคร ัง้] ของการด์อกีใบทีม่ชี ือ่เดยีวกบัใบแรกทีใ่ชง้านไปแลว้
ไดห้รอืไม่

สามารถท าได ้

26 คยีเ์วริด์
เราสามารถเลน่คาแรกเตอรท์ีม่คีวามสามารถ [เมือ่ลงสนาม] โดยไม่สั่งใชง้านความสามารถ 
[เมือ่ลงสนาม] ของคาแรกเตอรน้ั์นไดห้รอืไม่

ไม่สามารถท าได ้จะตอ้งสั่งใชง้าน  [เมือ่ลงสนาม] เทา่น้ัน
อยา่งไรก็ตามหากเป็นความสามารถทีต่อ้งจา่ยค่าคอสต ์เราสามารถเลอืกทีจ่ะไม่จา่ยและลงสนามในสภาพทีไ่ม่ส ั่ง
ใชง้านความสามารถน้ันได ้

27 คยีเ์วริด์
ความสามารถ [เมือ่โจมต]ี จะสั่งใชง้านไดเ้มือ่คาแรกเตอรท์ีม่คีวามสามารถน้ันท าการโจมตี
เทา่น้ันหรอืไม่ หรอืเมือ่คาแรกเตอรอ์ืน่ทีไ่ม่มคีวามสามารถท าการโจมตก็ีจะสั่งใชง้านดว้ย

[เมือ่โจมต]ี เป็นความสามารถทีส่ ั่งใชง้านเมือ่คาแรกเตอรท์ีม่คีวามสามารถนีท้ าการโจมตเีทา่น้ัน และจะไม่ท างาน
เมือ่คาแรกเตอรต์วัอืน่ทีไ่ม่มคีวามสามารถท าการโจมตี

28
ความสามารถคยี ์

เวริด์
เราสามารถสั่งใชง้านความสามารถ [บล็อกเกอร]์ 2 คร ัง้ใน 1 แบทเทลิไดห้รอืไม่ ไม่สามารถท าได ้ในชว่ง บล็อกสเตป เราสามารสั่งใชง้านความสามารถ [บล็อกเกอร]์ ไดไ้ม่เกนิ 1 คร ัง้เทา่น้ัน

29
ความสามารถคยี ์

เวริด์
เราสามารถใชค้วามสามารถ [บล็อกเกอร]์ ของคาแรกเตอรท์ีก่ าลงัถูกโจมตอียู่ไดห้รอืไม่ ไม่สามารถท าได ้

30
ความสามารถคยี ์

เวริด์
เราสามารถใช ้เคานเ์ตอร ์เพิม่พลงัใหก้บัการด์ทีก่ าลงัใชค้วามสามารถ [บล็อกเกอร]์ ไดห้รอืไม่ สามารถท าได ้

31
ความสามารถคยี ์

เวริด์
เมือ่คู่แขง่สั่งโจมต ีและเรามคีาแรกเตอรท์ีม่คีวามสามารถ [บล็อกเกอร]์ อยู่ เราจ าเป็นตอ้งบงัคบั
ใชค้วามสามารถน้ันหรอืไม่

ไม่จ าเป็น เราสามารถเลอืกทีจ่ะไม่ใชไ้ด ้

32
ความสามารถคยี ์

เวริด์
เราสามารถสั่งใชง้านความสามารถ [บล็อกเกอร]์ ของคาแรกเตอรท์ีเ่รสตอ์ยู่ไดห้รอืไม่ ไม่สามารถสั่งใชง้านได ้

33
ความสามารถคยี ์

เวริด์
หากคาแรกเตอรท์ีม่คีวามสามารถ [แบนนิช] ท าแดเมจส าเรจ็ เราสามารถเลอืกไม่สง่ไลฟ์ใบน้ัน
ลงแทรชไดห้รอืไม่

ไม่สามารถเลอืกได ้

34
ความสามารถคยี ์

เวริด์
หากคาแรกเตอรท์ีม่คีวามสามารถ [ดบัเบิล้แอทแทค] ท าแดเมจส าเรจ็ เราสามารถเลอืกใหท้ า
เพยีงแค่ 1 แดเมจไดห้รอืไม่

ไม่สามารถเลอืกได ้

35
ความสามารถคยี ์

เวริด์

หากคาแรกเตอรท์ีม่คีวามสามารถ [ดบัเบิล้แอทแทค] กระท า 2 แดเมจ แต่ถูกท าให ้
ความสามารถ[ดบัเบิล้แอทแทค]หายไป, หรอืถูกน าออกจากสนามดว้ยผลของ [ทรกิเกอร]์  
ของแดเมจแรก, แดเมจที ่2 ทีย่งัไม่เกดิขึน้จะหายไปเลยหรอืไม่

ไม่ แดเมจจะยงัถูกกระท าต่อไป.
เน่ืองจาก 2 แดเมจ น้ันถูกตรวจสอบแลว้ ถงึแมค้วามสามารถ[ดบัเบิล้แอทแทค]จะหายไป, หรอืคาแรกเตอรน้ั์น
ถูกน าออกจากสนามดว้ยผลของ [ทรกิเกอร]์  ของแดเมจแรก แต่แดเมจทีเ่กดิขึน้ก็ยงัเป็น 2 อยู่ดี

36
ความสามารถคยี ์

เวริด์
ในสภาพทีอ่กีฝ่ายเหลอืเพยีง 1 ไลฟ์ และเราสามารถกระท าแดเมจ 2 ไดด้ว้ยคาแรกเตอรท์ีม่ี
ความสามารถ [ดบัเบิล้แอทแทค] เราจะชนะเกมน้ันเลยหรอืไม่

ไม่ชนะ

37
ความสามารถคยี ์

เวริด์
เราสามารถเลอืกทีจ่ะน าการด์ไลฟ์ขึน้มอือยา่งเดยีว โดยไม่สั่งใชง้าน [ทรกิเกอร]์ ไดห้รอืไม่ สามารถท าได ้

38
ความสามารถคยี ์

เวริด์
หากมกีารน าไลฟ์ขึน้มอืหรอืสง่ลงแทรชดว้ยความสามารถของการด์อืน่ เราจะสามารถสั่งใช ้
งาน [ทรกิเกอร]์ ของการด์ใบน้ันไดห้รอืไม่

ไม่สามารถท าได.้
ความสามารถ [ทรกิเกอร]์ จะถูกสั่งใชง้านไดจ้ากการรบัแดเมจเทา่น้ัน

39 กฏพืน้ฐาน หากมกีารระบวุา่ "ไม่เกนิจ านวน ~ใบ" เราสามารถเลอืก 0 ใบไดห้รอืไม่ สามารถเลอืก 0 ใบได ้

40 กฏพืน้ฐาน
เราสามารถสั่งใชง้านความสามารถทีต่อ้งมเีป้าหมายตรงตามเงื่อนไข ในขณะทีไ่ม่มเีป้าหมาย
น้ันอยู่เลยไดห้รอืไม่

สามารถสั่งใชง้านได ้แต่จะไม่เกดิอะไรขึน้

41 กฏพืน้ฐาน
เมือ่ส ั่งใชง้านความสามารถ[ใชง้าน :เมน]หรอือืน่ๆ และออกผลความสามารถทีร่ะบวุา่ "ใน
เทริน์นี"้ ไปแลว้  หากวา่การด์ทีส่ ั่งใชง้านน้ันถูกยา้ยไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ ความสามารถ "ในเทริน์นี"้ 
จะยงัสง่ผลในระหวา่งเทริน์น้ันอยู่หรอืไม่

ใช ่ยงัสง่ผลอยู่

42 กฏพืน้ฐาน
เมือ่ก าลงัน าไลฟ์ขึน้มอืจากการรบัดาเมจ และการด์ใบน้ันเป็นอเีวนตท์ีม่คีวามสามารถ [ทรกิ
เกอร]์ จากน้ันสั่งใชค้วามสามารถ[ทรกิเกอร]์ของอเีวนตน้ั์นแทนการน าไลฟ์ขึน้มอื. ในกรณีนี้

การด์ทีม่เีงื่อนไข "เมือ่มกีารสั่งใชง้านอเีวนต"์ จะสามารถสั่งใชง้านไดห้รอืไม่.
ไม่สามารถสั่งใชง้านได ้ ไม่นับวา่เป็นการใชง้านอเีวนต ์

43 กฏพืน้ฐาน
เมือ่มคีวามสามารถทีร่ะบถุงึ "ไลฟ์ใบบนสดุ หรอื ใบลา่งสดุของเรา จ านวน 1 ใบ"  จะหมายถงึ
อะไร

หมายถงึการด์ทีอ่ยู่ใบบนสดุหรอืใบลา่งสดุจากไลฟ์ทัง้หมด

44 กฏพืน้ฐาน
เมือ่มกีารระบใุหน้ าการด์ไปวางเพิม่ทีใ่บบนสดุหรอืใบลา่งสดุของไลฟ์ เราจะตอ้งวางการด์ใบน้ัน
ไวท้ีไ่หน

วางการด์ใบน้ันไวท้ีล่ าดบับนสดุหรอืลา่งสดุจากไลฟ์ทัง้หมด โดยหากไม่มกีารด์อืน่ในไลฟ์แอเรยีเลย ใหน้ าการด์
น้ันวางทีไ่ลฟ์แอเรยีเฉยๆ.
และการด์น้ันจะตอ้งถูกวางในสภาพคว า่ เวน้แต่จะถูกระบไุวใ้หเ้ป็นอยา่งอืน่

45 กฏพืน้ฐาน เมือ่เราน าการด์จากเด็คไปวางยงัไลฟ์ของเรา จะมใีครสามารถดูการด์ใบน้ันไดห้รอืไม่ ไม่สามารถดไูด ้
46 กฏพืน้ฐาน เราสามารถสั่งใชง้าน [ทรกิเกอร]์ ของไลฟ์ใบทีห่งายหนา้อยู่ในไลฟ์แอเรยีไดห้รอืไม่ สามารถท าได ้

47 กฏพืน้ฐาน
หากอยู่ระหวา่งการเลน่แบบเปิดกลอ้ง(remote match)  เราจะสามารถดไูลฟ์ของคู่แขง่จาก
ความสามารถการด์ไดอ้ยา่งไร

บอกคู่แขง่ใหแ้สดงไลฟ์ใบน้ันในรูปแบบทีคุ่ณสามารถมองเห็นมนัไดเ้พยีงคนเดยีว



Category Question Answer

48 กฏขัน้สงู
จากความสามารถทีร่ะบวุา่ "ดไูลฟ์ใบบนสดุของเราหรอืของคู่แขง่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, และ
น าไปวางทีข่า้งบนสดุหรอืขา้งใตส้ดุของไลฟ์." เราสามารถดไูลฟ์ใบบนสดุของเราเอง และน ามนั
ไปวางยงัไลฟ์ของคู่แขง่ไดห้รอืไม่

ไม่สามารถท าได ้
หลงัจากดไูลฟ์ใบน้ันแลว้ ใหน้ าไปวางทีไ่ลฟ์ใบบนสดุหรอืใบลา่งสดุของเจา้ของไลฟ์ใบน้ัน

49 กฏขัน้สงู
จากความสามารถทีร่ะบวุา่ "ดไูลฟ์ใบบนสดุของเราหรอืของคู่แขง่ จ านวนไม่เกนิ 1 ใบ, และ
น าไปวางทีข่า้งบนสดุหรอืขา้งใตส้ดุของไลฟ์." เราสามารถดไูลฟ์ใบบนสดุของคู่แขง่ และน ามนั
ไปวางยงัไลฟ์ของเราเองไดห้รอืไม่

ไม่สามารถท าได ้
หลงัจากดไูลฟ์ใบน้ันแลว้ ใหน้ าไปวางทีไ่ลฟ์ใบบนสดุหรอืใบลา่งสดุของเจา้ของไลฟ์ใบน้ัน

50 กฏพืน้ฐาน
ดง้!!การด์ ทีก่ าลงัตดิอยู่กบัคาแรกเตอรห์รอืลดีเดอร ์รวมถงึทีอ่ยู่ใน ดง้!!เด็ค สามารถถูกท า
ใหอ้ยู่ในสภาพแอ็คทฟีหรอืเรสตด์ว้ยความสามารถอืน่ไดห้รอืไม่

ไม่สามารถท าได ้

51
ความสามารถคยี ์

เวริด์
หากเราไดร้บั 2 แดเมจ จากคาแรกเตอรข์องคู่แขง่ทีม่ ี[ดบัเบิล้แอทแทค] หากแดเมจแรกทีเ่รา
ไดร้บัน้ันม ี[ทรกิเกอร]์ เราจะตอ้งสั่งใชง้าน [ทรกิเกอร]์ นีก้อ่นทีจ่ะกระท าแดเมจทีส่อง ใชห่รอืไม่

ใช ่[ทรกิเกอร]์ จะถูกสั่งใชง้านกอ่นทีจ่ะกระท าแดเมจทีส่อง ซ ึง่หากมไีลฟ์เป็น 1 หรอืมากกวา่ หลงัจากทีส่ ั่งใช ้
งานความสามารถ [ทรกิเกอร]์ ของแดเมจแรกไปแลว้ ก็จะตอ้งกระท าแดเมจทีส่องต่อไป

52
ความสามารถคยี ์

เวริด์
เมือ่เราจะสั่งใชง้าน [ทรกิเกอร]์ ของ [OP03-074: Top Knot] ทีร่ะบวุา่ "ใชง้านความสามารถ
 [เมน] ของการด์ใบนี"้ จะสามารถใชง้านโดยไม่จา่ย "ดง้!! -2" ไดห้รอืไม่

ไม่สามารถท าได ้จะตอ้งจา่ย "ดง้!! -2" ดว้ย


